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Curiosidades sobre o Quadradinho - Brasília, a Capital de todos!

Área(s) de conhecimento em que o Itinerário Formativo ao qual a Unidade
Curricular Eletiva/Trilha de Aprendizagem é proposto
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, Ciências da Natureza e suas Tecnologias

Componentes curriculares relacionados
Arte: artes visuais, Arte: dança, Arte: música, Arte: teatro, Filosofia, Geografia, História,
Sociologia

Código(s) dos objetivos de aprendizagem que norteiam a Unidade Curricular
[CHSA01IF] Investigar fenômenos e processos de natureza histórica, social, econômica,
filosófica, ambiental, política e cultural, presentes no cotidiano como fontes de dados para a
análise, interpretação, crítica e proposição científica.
[CHSA03IF]Sistematizar informações com base em pesquisa crítica (documental,
bibliográfica, exploratória, de campo, experimental, etc.) a fim de se obter conhecimentos
confiáveis.
[CHSA04IF] Reconhecer a diversidade de formas e recursos criativos na multiplicidade de
discursos e práticas constituintes da realidade social.
[CHSA05IF] Selecionar formas e recursos criativos identificados em diferentes contextos da
vida cotidiana (local, regional, nacional e global) para uma vida ativa, contributiva e melhoria
dos âmbitos individual e coletivo.
[CHSA06IF ]Propor soluções inovadoras em busca da superação de problemas relacionados
às singularidades e suas especificidades de ordens histórica, social, econômica, filosófica,
política e cultural.
[CHSA07IF]Identificar, na diversidade de contextos históricos e geográficos e de modos de
vida dos grupos humanos, práticas, crenças, valores e normas relacionadas às diferentes
identidades socioculturais.
[CHSA08IF] Mobilizar recursos e conhecimentos de natureza sociocultural e ambiental, a
partir das demandas locais, regionais, nacionais e/ou globais, segundo as especificidades
das diversidades e coletividades.
[CHSA09IF] Propor ações de mediação e intervenção sobre questões adversas envolvidas
na vida pública e cotidiana, por meio de projetos contributivos à construção de um espaço
de convivência democrática e respeitosa dos direitos e da dignidade humana.
[CHSA12IF] Desenvolver projetos por meio da elaboração e concretização de ações que
coadunem com as práticas democráticas de cidadania, de sustentabilidade e de Direitos
Humanos.

Estratégia de aprendizagem
Atividades de fixação, Atividades de verificação das aprendizagens, Aula de campo sobre
conteúdos interdisciplinares, Aula expositiva e/ou dialogada, Aulas orientadas, Blogs e redes
sociais, Debates e/ou discussões considerando a participação do estudante, Dinâmica de
grupos, Dissertação ou resumos, Elaboração de fichamento, Ensino híbrido, Estudo de
texto, Estudo dirigido, Mesa redonda, Projeto de pesquisa
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Recursos materiais necessários
Acesso à internet, computadores, notebooks e/ou celulares, textos complementares,
pesquisas em acervos da Biblioteca Nacional de Brasília – BNB, papel e copiadora,
datashow ou TV (tela grande), som, ônibus para visitas de campo (Centros Culturais,
Bibliotecas, Museus e Órgãos Públicos do DF).

Eixo(s) estruturante(s) envolvido(s) na Unidade Curricular
Investigação Científica, Processos Criativos, Mediação e Intervenção Sociocultural

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada
Utilização e criação de coleta de entrevistas com os moradores mais antigos das Regiões
Administrativas residenciais dos alunos e sua transcrição para um blog, para
acompanhamento da comunidade escolar. Construção e manutenção de grupos de
Whatsapp para gerar e fomentar diálogos entre os indivíduos no modelo de grupos, os quais
a partir daí criam uma rede de diálogo colaborativo que acessa e aproveita a inteligência
coletiva para repasse de informações sobre dicas de saúde, ofertas de empregos e cursos,
etc, são outras possibilidades metodológicas.
Resgate de paisagens antigas e atuais das Regiões Administrativas do DF em formas
digitais para inserção em mídias (Blog da Eletiva Orientada, Blog do CEM 03, páginas em
Redes Sociais) com o intuito de promover a memória afetiva, geográfica e histórica dos
espaços transformados e alterados pelos estudantes, com produções textuais, registro de
memórias e mostras artísticas construídas no protagonismo juvenil, refletindo análises
geográficas reais dos problemas sociais, ambientais, econômicos e políticos das RA’s do DF
e, sobretudo, sintetizando e criando soluções para a resolução de tais problemas, com
propostas de preservação, valorização e pertencimento do indivíduo. A aula de campo
também é de suma importância para vivenciar os conteúdos trabalhados em sala de aula,
partindo de sua realidade local, para investigar a sua constituição histórica e as
comparações com outros lugares, próximos ou distantes.

Estratégias de avaliação do estudante
Variação de instrumentos avaliativos proporcionando aos estudantes novas formas de se
expressar, uma vez que nem todos os educandos são iguais e, portanto, aprendem de
formas diferentes e em tempos diferentes.

Avaliações formativas e construtivas para fins de orientação, planejamento e replanejamento
do ensino, ressaltando a integração da avaliação no ensino e sua importância na apreciação
das diversas aprendizagens e do autodesenvolvimento dos estudantes.

Valorando o protagonismo juvenil ao longo da realização da Eletiva, através de feedbacks,
resoluções e reflexões de problemas, construção de gráficos a partir da coleta de dados,
experimentos, análise geográficas e textuais de imagens e outros.
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Referências
- CORTELAZZO, A. L. [et al.]. Metodologias Ativas e Personalizadas de Aprendizagem: para
Refinar seu Cardápio Metodológico. Rio de Janeiro: Alta Books, 2018.
- CURRÍCULO EM MOVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ENSINO MÉDIO;
https://www.educacao.df.gov.br/novo-ensino-medio/Base Nacional Curricular Comum BNCC

Responsável pela eletiva/ trilha de aprendizagem

patriciavaz.reis@se.df.gov.br
Patrícia Vaz do Nascimento Reis
CEM 03 DE CEILÂNDIA


